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Resumo: O objetivo dessa comunicação é apresentar a experiência de desenvolvimento 

do videogame “Huni Kuin: Yube Baitana” (os caminhos da jiboia), por antropólogos, 

programadores e artistas de São Paulo (SP) e indígenas do povo Huni Kuĩ (Kaxinawá) do 

Rio Jordão (AC), visando descrever o seu processo colaborativo de construção, bem 

como os conhecimentos, transformações e criatividades empreendidas neste projeto. 
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Introdução – Os caminhos da jiboia 

Nessa comunicação refletimos acerca da criação do videogame Huni Kuin: Yube Baitana 

(os caminhos da jiboia1) lançado em Abril de 2016, com o objetivo de propiciar aos 

jogadores uma imersão no universo, cosmologia e conhecimentos do povo Kaxinawá (ou 

Huni Kuĩ2, como eles próprios se denominam3), como cantos, grafismos, histórias, mitos 

e rituais, possibilitando, assim, a circulação destes conhecimentos por uma rede mais 

ampla. A proposta também visou possibilitar um intercâmbio de conhecimentos e 

memórias indígenas por meio de um experimento com a linguagem dos videogames.  

																																																								
1 O jogo Huni Kuin: Yube Baitana está inserido dentro de uma plataforma eletrônica 
(http://gamehunikuin.com.br) que contém informações complementares, a fim de propiciar um 
aprofundamento nas temáticas abordadas, além aproveitar o material de pesquisa e evitar uma sobrecarga 
de material escrito dentro do jogo. Além do download gratuito do jogo completo, no site também estão 
disponibilizados os vídeos das narrativas das histórias, imagens do processo de desenvolvimento, a 
apresentação dos participantes do projeto etc. 
2	 Os Huni Kuĩ residem majoritariamente (12.000 habitantes) em território brasileiro, em doze terras 
indígenas e em território urbano. Eles constituem a maior população indígena do Estado do Acre. Uma 
outra porção, menor (2.500 habitantes), vive no Peru. Sua língua, o Hatxã Kuĩ, pertencente ao tronco 
linguístico Pano, é praticada com abrangência em cinco terras indígenas, segundo Joaquim Kaxinawá 
(2014). 
3 Segundo Joaquim de Lima Kaxinawá (2014), “Huni Kuĩ é a expressão auto-denominativa mais usada 
atualmente por esse povo, a qual significa “gente verdadeira”. Entretanto, os Huni Kuĩ também usam como 
expressões autodenominativas, nuku kuĩ ‘nós mesmos’, ou nuku kaya ‘como nosso corpo ou só nós’, e para 
referir-se aos falantes de línguas Pano mais próximas, usam a expressão nuku betsa ‘nosso outro ou nosso 
irmão’. 



Marcado pela interdisciplinaridade, tal projeto contou com conhecimentos nas áreas de 

Antropologia (Etnologia Indígena e Antropologia Visual), Ciência da Computação, 

História, Narratologia, Cinegrafia, Artes Plásticas, Artes Digitais, Música, Ludologia 

(Game Design), Animação, Engenharia Elétrica, Energias Renováveis (Energia Solar), 

entre outros saberes que extrapolam conhecimentos acadêmicos e suas barreiras 

disciplinares. 

A concepção do projeto de jogo surgiu em meados de 2012 a partir de leituras pelo 

idealizador do jogo de etnografias (YANO, 2010, LAGROU, 2007, MCCALLUM, 

1996), que continham descrições do universo simbólico kaxinawá, de onde emergiram as 

inspirações iniciais. Esta pesquisa preliminar em etnografias permitiu articular os 

elementos de conteúdo e possibilidades de mecânicas de jogo a conceitos kaxinawá, tal 

como apresentados por etnólogos e antropólogos da área. A dissertação de Ana Yano 

(2010) foi a principal referência nesta elaboração inicial. Os conceitos de yuxĩ e yuxibu 

tal como trabalhados por Els Lagrou (2007) e o conceito de morte para os kaxinawá 

descrito por Cecilia McCallum (1996) também foram elementos importantes na 

elaboração da proposta. 

A partir do contato com os materiais etnográficos surgiram então as ideias sobre a 

construção do jogo, que começou a ganhar forma em 2012, em encontros com alguns 

huni kuĩ que passavam pelo sudeste do país, tanto em ambiente acadêmico quanto em 

rituais de nixi pae (ayahuasca), onde estabeleceram-se contatos que possibilitaram o 

início do projeto, ainda sem fonte de financiamento. Em janeiro de 2013 tiveram início os 

primeiros esforços coletivos, sendo um período de formação da equipe paulistana de 

trabalho, constituição de parcerias indígenas, pesquisa documental, elaboração de 

projetos para editais e testes iniciais de arte e programação. Daí em diante empreendeu-se 

um trabalho colaborativo que envolveu conhecimentos de programação, arte digital, 

animação, sonoplastia e game design. 

A metodologia de criação do game envolveu diferentes tipos de atividades. Ao todo, o 

projeto teve a duração de aproximadamente 40 meses. Ainda que o projeto do jogo seja 

iniciativa de uma pessoa, o seu processo de construção foi todo um trabalho coletivo. 

Para além das questões éticas e antropológicas envolvidas nesta produção específica, é 



consenso que desenvolver um jogo eletrônico de forma solitária é tarefa quase impossível 

(diferente de alguns jogos ditos analógicos ou não-digitais, como de tabuleiro ou cartas). 

Na produção de jogos eletrônicos há diversos saberes envolvidos, como programação, 

ilustração, animação, roteiro, engenharia de som e produção, os quais exigem uma série 

de profissionais especialistas. Ainda sim, consideramos Huni Kuin: Yube Baitana um 

jogo simples, formado por um núcleo de produção composto por poucas pessoas. Seis 

antropólogos trabalharam na equipe fixa (com as funções de produção, consultoria 

antropológica, audiovisual, instalação de energia solar, adaptação de roteiro e 

sonoplastia), duas pessoas chave nas funções de programação e arte digital; além dos 

pesquisadores, artistas e cineastas indígenas (cerca de 30 colaboradores). 

Com o início do desenvolvimento do jogo, foi criado um GDD (Game Design Document) 

com informações pertinentes como: história, jogabilidade, mecânicas, descrição das 

fases, arte conceitual, personagens, inimigos, interface, plataformas, requerimentos 

mínimos, controles etc. A partir daí se iniciou a prototipagem do game, com a 

programação, implementação de mecânicas e testes de arte e som. A maioria destas 

atividades ocorreu de forma simultânea (exceto a tradução, que se deu em uma fase 

posterior, e a sonoplastia, em uma fase intermediária). 

Parte fundamental da metodologia de criação do videogame "Yube Baitana" foram as 

quatro incursões etnográficas às aldeias Kaxinawá, no Acre (Terras Indígenas Kaxinawá 

do Alto Rio Jordão, Baixo Rio Jordão e Seringal Independência), realizadas tanto com o 

objetivo de recolher material quanto colaborar com as demandas das comunidades, o que 

consideramos necessário neste trabalho colaborativo. Tais incursões tiveram a duração 

média de um mês cada e envolveu a participação de dois a cinco membros da equipe. Em 

campo foram realizadas oficinas de desenhos, gravação de cantos e narração de histórias, 

a fim de produzir conteúdo para a composição narrativa e visual das fases do jogo. 

Durante as oficinas, houve uma participação direta dos huni kuĩ na constituição do roteiro 

do jogo, na escolha das histórias, na contação destas histórias, na elaboração das falas dos 

personagens, na gravação de músicas, na captação de efeitos sonoros, na tradução para a 

língua indígena e na narração das cutscenes, assim como na autoria dos desenhos, os 

quais estão inseridos integralmente no jogo. Além disso, como uma demanda da própria 



comunidade indígena, foram ministradas oficinas de audiovisual4, nas quais os 

participantes praticaram as etapas de filmagem, elaboração de roteiro e edição de 

conteúdos audiovisuais. Os pequenos vídeos realizados nas oficinas, que falam do 

cotidiano e de elementos da cultura Huni Kuĩ, como a pintura com jenipapo, as medicinas 

e seus usos ou a pescaria com timbó, estão disponibilizados no website do jogo. 

Considerando que os huni kuĩ que participaram do projeto são coautores do jogo, decidiu-

se reservar uma parte da verba do desenvolvimento do jogo para a instalação (e 

manutenção) de sistemas de energia solar, iluminando casas, criando pequenos pontos de 

cultura, restaurando os que já haviam na região. Onde já existiam pontos de cultura (do 

Ministério da Cultura via Rede Povos da Floresta), casos de três aldeias, coube à nossa 

equipe restaurá-los, instalando novas baterias, trocando controladores e inversores 

queimados, equipá-los (com algumas câmeras, notebooks, projetores e gravadores) e 

instalar canais de iluminação antes inexistentes5. Onde não havia ponto de cultura, o 

trabalho foi “abrir” versões iniciais, instalando um sistema básico de energia solar em 

cada aldeia, com um “pontinho” de cultura (para uso e recarga de equipamentos 

eletrônicos) e a iluminação das casas da própria aldeia. O projeto colaborou com a 

iluminação de cem casas em oito aldeias diferentes, nas quais estima-se que vivem entre 

800 e 1.000 pessoas. 

Com as vivências e oficinas em equipe reuniu-se um volume relativamente grande de 

material etnográfico, tanto em termos de áudio (tanto de músicas "tradicionais" como 

aquelas com novos arranjos e instrumentos, assim como efeitos sonoros), como de 

imagens, tais como os desenhos, que se tornaram referência para a criação de assets e 

animações do jogo6, além de fotografias e vídeos. Os cantos (na língua hatxã kuĩ), os 

																																																								
4 As oficinas de audiovisual foram realizadas pela antropóloga Nadja Marin, co-autora desse texto, com 
formação em Antropologia Visual pelo Granada Centre for Visual Anthropology da Universidade de 
Manchester. 
5 O projeto de criação de Pontos de Cultura do Governo Federal privilegiou a instalação de equipamentos 
de informática, como computadores de mesa e não a iluminação das aldeias, de forma que as casas ficaram 
sem iluminação (exceto a casa do próprio ponto de cultura). 
6	Em um jogo eletrônico existe a oportunidade de retratar seres “encantados” da cosmologia kaxinawá de 
uma forma mais interessante do que, por exemplo, num filme com “atores reais”. Para casos como esse não 
havia referência alguma, que vieram à tona por meio dos desenhos indígenas. 

	



quais são fundamentais para diversas atividades da vida nas aldeias, tais como rituais de 

nixi pae (huni meka), plantio e colheita (katxanawa), foram utilizados na composição do 

áudio das fases. Para a composição da trilha sonora, acordou-se uma parceria com o 

grupo norueguês Amazon Ensemble, o qual também insere-se neste movimento de novas 

criações, já que havia desenvolvido um projeto na mesma aldeia (São Joaquim/Centro de 

Memórias) que deu origem a um CD intitulado "Mae Inini – Power of the Earth", 

assinado por Amazon Ensemble & Huni Kuin People. 

Os trabalhos realizados nas oficinas foram levados para São Paulo para o tratamento do 

material e adaptação do formato das imagens e sons a fim de inseri-las adequadamente no 

jogo. Este trabalho envolveu animação, criação de movimentação (sprites), fundos 

(backgrounds) e efeitos sonoros. Do mesmo modo, foi necessária a vinda de alguns huni 

kuĩ para São Paulo – especialmente Osvaldo Isaka, em três oportunidades, mas também 

Ângelo Ikamuru e Tadeu Siã –, a fim de trabalhar na confecção do game, com a produção 

extra de material de áudio (narração de histórias e gravação de cantos em estúdio), 

desenhos das histórias e a tradução integral do conteúdo para a língua hãtxa kuĩ. 

O jogo 

Apesar dos games serem uma das formas mais populares de entretenimento, não há como 

entendê-los como formas esvaziadas de sentido. Ignorar isto hoje é perder de vista a 

dimensão de seus efeitos sociais. Os jogos eletrônicos têm efeitos práticos nas tarefas de 

criação e circulação de significados e podem ser uma ferramenta poderosa para a 

circulação de conteúdos. Num cenário onde os games das grandes empresas (em sua 

maioria norte-americanas, japonesas e europeias) dominam amplamente o mercado e 

pouco espaço para criações independentes, vimos a oportunidade de desenvolver um jogo 

com temáticas indígenas brasileiras. Atuar neste cenário é tanto um desafio como uma 

oportunidade propiciada por este novo tempo, em que há, por exemplo, uma 

acessibilidade maior a engines7 de desenvolvimento de games e uma possibilidade de 

divulgação relevante e sem altos custos por meio de mídias sociais. 

																																																								
7 Há sete anos atrás, o kit de desenvolvimento para PlayStation 3, por exemplo, custava cerca de 500 mil 
dólares. A versão do Unity3D que usamos de 2013 a 2016 foi gratuita. 



O jogo Huni Kuin: Yube Baitana é apresentado em visual bidimensional (2D), no estilo 

plataforma side-scroller8 e desenvolvido por meio de uma versão gratuita do software 

Unity3D. O jogo é narrado no idioma hatxã kuĩ e legendado em quatro línguas: além da 

língua nativa, em português, inglês e espanhol. Nele estão retratadas cinco histórias deste 

povo (Yube Nawa Aĩbu, Siriani, Shumani, Kuĩ Dume Teneni e Huã Karu Yuxibu), as 

quais cada uma contém diversas fases, que correspondem às cenas de cada história. 

Para jogar9 é preciso usar o mouse e o teclado para andar com o personagem (pra frente e 

pra trás), pular sobre plataformas e obstáculos, pegar itens como alimentos, medicinas e 

pedaços de desenhos (kene); escapar de espinhos e marimbondos; pular sobre buracos e 

troncos de madeira; caçar antas, pacas, veados, japós e porquinhos-do-mato, atirar 

flechas, bater com a borduna (a partir da segunda história) e arremessar a lança (a partir 

da quarta história). 

Um dos pontos centrais do funcionamento do jogo é a abordagem da relação do 

personagem com o meio-ambiente a partir de concepções cosmológicas kaxinawá de 

“yuxĩ10” e “yuxibu” (LAGROU, 2008), que envolvem assuntos ligados à corporalidade, a 

materialidade e a espiritualidade deste povo. Segundo Yano (2012) e Lagrou (2009), o 

corpo da pessoa kaxinawá é composto por uma série de yuxĩ, em que um dos mais 

destacados é o beru yuxĩ (localizado na íris), que viaja separado do corpo físico (de carne 

e osso) nos sonhos e nas viagens de nixi pae (ayahuasca), e se desprende definitivamente 

quando o indivíduo morre11. 

A mecânica principal do jogo consiste em controlar dois yuxĩ, beru yuxĩ e yuda baka yuxĩ 

(yuxĩ do corpo de carne e osso), que atuam de forma diferente no mundo. Há, assim, 
																																																								
8 Há outros jogos conhecidos deste gênero, como Super Mario Bros. (1985) da Nintendo e os jogos 
independentes Braid (2008), Limbo (2010), Super Meat Boy (2010) e Fez (2012). 
9 Huni Kuin: Yube Baitana funciona em computadores (tanto desktops como notebooks, porém não em 
dispositivos móveis, como celulares e tablets) com sistema operacional Windows ou Mac OS. 
10 Segundo Yano, apreende-se o que é yuxin no interior das relações em que é enunciado. Em linhas gerais, 
propõe Déléage (2005), trata-se de uma categoria de percepção e/ou ontológica: tudo que existe é permeado 
de matéria e yuxin, e a especificidade dos seres – viventes, “espíritos” e animais – resulta da relação entre 
ambos. Os viventes possuem um corpo e inúmeros yuxin, mas são, fundamentalmente, corpo (yuda); os 
yuxin, por sua vez, possuem um corpo, mas são, acima de tudo, yuxin, o que implica em sua capacidade de 
transformação (KEIFENHEIM, 2002a, pp. 99-100). 
11	Haibara (2016) pontua que este yuxĩ não se desprenderia nos sonhos e nas sessões de nixi pae, mas 
somente no momento da morte. 



alimentos específicos para o yuxĩ do corpo (yuda baka yuxĩ) e para o yuxĩ do olho (beru 

yuxĩ). Os alimentos comestíveis (como banana, macaxeira, mudubim, milho, mamão e a 

carne saudável) restauram a força vital do corpo (yuda baka yuxĩ) do personagem. Já as 

chamadas “medicinas” como cipó [huni], folha de rainha ou chacrona [kawa], tabaco 

[dume] e cinzas [mapu] de árvores fortalecem o beru yuxĩ, possibilitando habilidades de 

pajelança quando se aciona o “especial”. 

Para ter acesso ao mundo dos Yuxibu por meio do efeito do nixi pae, é preciso juntar 

tanto feixes de cipó [huni] como folhas de rainha [kawa] e “acionar” o seu poder 

apertando um botão especial. Já no caso da medicina do rapé [dume deshke], é preciso 

juntar tabaco [dume] e cinzas [mapu] de árvores (murici, cumaru ou tsunu). Nos estados 

alterados provocados pela ingestão de tais substâncias pelo personagem, a gravidade atua 

de outra forma (com menos intensidade, no caso do nixi pae, e com mais pressão, no caso 

do rapé), seus ataques têm poder multiplicado e sua energia vital é restaurada numa 

velocidade ainda maior por conta da agência das medicinas. Há chefes de fase (Ibu 

Yuxibu), como a jiboia Yube, que somente podem ser derrotados mediante o uso de tais 

substâncias, já que tais seres possuem propriedades regenerativas tão fortes que seriam 

invencíveis em caso de um estado “normalidade”. 

No mundo Huni Kuĩ, tudo o que é vivo, como animais, plantas e humanos, pertence a 

entidades chamadas Yuxibu12, como o “dono das águas” (Yube), o “dono do céu” (Inka), 

ou o “dono da floresta” (Ni), por exemplo, simbolizada por animais como a jiboia, o 

gavião-real e a onça-pintada, e plantas como a samaúma, entre outros. No jogo, retirar 

muita energia vital da floresta deixará os Yuxibu bravos. Assim, no jogo, o personagem 

terá que manter uma boa relação com os Yuxibu (não matando animais demais em pouco 

tempo), caso o contrário este irá se vingar do jogador, transformando caças “passivas” em 

inimigos, tornando suas carnes podres e aumentando seus atributos como vida, ataque e 

área de alcance. 

																																																								
12	Segundo Haibara (2016), a noção de “dono” ou “mestre” é bastante presente dentre diversos regimes de 
pensamento ameríndios (ver por exemplo Seeger (1981), Gaillois (1988), Viveiros de Castro (1992), dentre 
diversos outros. Indo além da expressão de apenas uma relação de propriedade ou domínio, tais categorias 
designam modos de relação, que são constituintes da socialidade amazônica e caracterizam interações entre 
humanos, entre não-humanos, entre humanos e não-humanos e entre pessoas e coisas (FAUSTO, 2008, p. 
329). 



Os grafismos (kene) recebidos pelas mulheres huni kuĩ em sonhos e mirações (LAGROU, 

2007, p. 193) também foram utilizados na constituição do game. Nele, o personagem 

pode coletar pedaços de kene espalhados pelas fases, reuni-los para montar quebra-

cabeças e assim conseguir acesso a certos itens, como peças de artesanatos (pulseiras, 

faixas, colete, bata etc.), que dão diversos bônus de atributos ao personagem no jogo. 

Histórias ou mitos? 

Desde o início houve uma longa discussão sobre o roteiro do jogo. Havia basicamente 

duas propostas: uma focada na história cronológica dos povos indígenas do Acre (que 

chamaremos então de enfoque histórico) e outro nas histórias dos antigos [Shenipabu 

Miyui], que chamaremos aqui de enfoque cosmológico. Sabia-se de antemão que esta 

decisão acarretaria impactos decisivos no projeto, como concepção do funcionamento do 

jogo, a produção de assets (de pessoas humanas, cenários urbanos) e o foco de uso. 

A primeira proposta seria basear o roteiro do jogo na narrativa dos chamados “cinco 

tempos”, como retratado no filme de José de Lima Kaxinawá (Zezinho Yube), “Já me 

Transformei em Imagem” (2008), e usada pelos antropólogos Terri Vale de Aquino e 

Marcelo Piedrafita (1992, 2008). Esta é uma história vivenciada de forma geral pelos 

povos indígenas do Acre relacionada ao processo de colonização e de extração de 

seringa. Podemos resumir os cinco tempos da seguinte forma: 

1) Tempo das malocas: vida na aldeia antes do contato com o nawá (homem-branco). 

2) Tempo das correrias: invasão dos seringueiros, guerra entre as diferentes etnias e do 

colonizador contra os índios. 

3) Tempo do cativeiro: exploração do trabalho indígena nos seringais; 

4) Tempo dos direitos: luta junto ao Estado Nacional para conseguir direitos específicos 

para os povos indígenas, como a demarcação de terras. 

5) Tempo presente: fortalecimento da cultura, volta dos rituais, educação diferenciada, 

luta por aumento das terras. 

Esta abordagem traria ênfase para um caráter tradicionalmente mais “educacional” sobre 

a história dos povos indígenas do Brasil, e, em tese, teria um apelo maior para uma 

apropriação em escolas convencionais como material paradidático, em especial na região 



do Acre. No entanto, durante a primeira oficina dentro da Terra Indígena foi feita uma 

reunião para a definição do enfoque do roteiro geral, na qual ficou definida a escolha pelo 

enfoque cosmológico, isto é, das histórias dos antigos [shenipabu miyui]. Depois foram 

escolhidas as histórias: Yube Nawa Aĩbu13 (Mulher-Jiboia Encantada), Siriani, Shumani, 

Kuĩ Dume Teneni14 (Fumaça do Tabaco) e Huã Karu Yuxibu15. 

A primeira e a última história foram registradas durante a segunda oficina (em 2015) e as 

outras três durante a primeira (em 2014). Não foram somente os indígenas que 

interferiram no processo de escolha, a equipe nawá interferiu no sentido de prever quais 

histórias seriam mais interessantes de serem adaptadas para a linguagem dos videogames. 

Por exemplo, algumas histórias que apresentam mais diálogo e menos ação, poderiam 

não ficar tão atraentes no caso do jogo. Outras já apresentam elementos mais 

diversificados, como animais e seres encantados, assim como passagens de enredo que 

abrem diferentes possibilidades de jogabilidade. Com a escolha das histórias foi 

elaborado junto aos participantes das oficinas o roteiro detalhado de cada uma delas, a 

partir de longas narrativas dos mais velhos, tanto em hãtxa kuĩ como em português. 

O roteiro do jogo como um todo e das histórias estão relacionadas aos processos de 

aquisição de saberes huni kuĩ. Na primeira sequência de fases, correspondentes à história 

de Yube Nawa Aĩbu, o personagem aprende a acionar o poder especial do cipó, o nixi pae. 

Na segunda história Siriani, o jogador aprende sobre os grafismos [kene]. Na terceira 

história, do pequeno encantado da floresta chamado Shumani, aprende também sobre o 

uso das pinturas de urucum [mashe] e jenipapo [nane]. Na quarta história, Kuĩ Dume 

Teneni, o jogador aprende a juntar tabaco e cinzas para preparar o rapé [dume deshke] e 

usar o seu poder especial para derrotar chefes como o Gavião-Real [Tete Pawã], o 

Corujão (Pupuwã), o Escorpião-Rei (Nibu Baka Pianã), macaco-preto (isu) e encantados 

como Yuxĩ Shurubu Pianã e Pinu Taka Pinushu. Na última história, Huã Karu Yuxibu, o 

																																																								
13	Uma versão da história de Yube Nawa Aĩbu também está publicada em Nixi Pae – o espírito da Floresta 
(2006), de Isaías Sales Ibã, assim como em Els Lagrou (2007), na coletânea Xamanismo no Brasil (1996) e 
na recente dissertação de Alice Haibara (2016). 
14	Uma versão da história de Kuĩ Dume Teneni também está publicada em Shenipabu Miyui – história dos 
antigos (2000). 
15	A história de Huã Karu Yuxibu também está publicada em Una Hiwea – Livro Vivo (2012) da UFMG. 



jogador aprende sobre o surgimento e a classificação das plantas medicinais e o segredo 

da imortalidade para os huni kuĩ. 

Tais histórias não têm sequência lógica ou interligação explícita uma com a outra (exceto 

certas versões de Yube Nawa Aĩbu e Huã Karu Yuxibu que se emendariam uma na outra, 

porém não se trata da versão que está presente no jogo). Criou-se, pois, uma narrativa 

geral relacionada aos saberes que formam uma pessoa huni kuĩ (pessoa verdadeira), no 

qual encadeou-se deliberadamente uma história na outra. A necessidade de aprender 

sobre o cipó, na primeira fase, por exemplo, torna-se fundamental para avançar nas outras 

fases, uma vez que o jogador precisará usar este conhecimento previamente aprendido 

para prosseguir no jogo. Da mesma forma ocorre com a montagem dos kene (na segunda 

fase), o uso do rapé (quarta fase) etc. 

O enredo do jogo conta que os personagens principais são um casal de gêmeos kaxinawá 

que foram concebidos pela jiboia Yube em sonhos e herdaram seus poderes especiais. O 

lado masculino compreende um jovem caçador e o feminino uma pequena artesã, que, ao 

longo do jogo, passam por uma série de desafios para se tornarem, respectivamente, um 

pajé e uma mestra dos desenhos (kene). Nesta jornada, eles adquirem habilidades e 

conhecimentos dos animais, das plantas e dos yuxĩ; entram em comunicação com seres 

visíveis e invisíveis da floresta, para se tornarem, enfim, seres humanos verdadeiros (huni 

kuĩ). 

Yube Baitana – um videogame etnográfico? 

A experiência de criação do jogo por uma equipe composta por antropólogos e outros 

profissionais suscita uma reflexão inevitável acerca das possibilidades do uso dessa 

linguagem, a dos jogos eletrônicos, para a expressão do conhecimento antropológico. 

Preferimos pensar que esse é um jogo etnograficamente inspirado, uma criação 

colaborativa que empresta da Antropologia a metodologia do trabalho de campo e seu 

esforço de tradução intercultural. 

Há muito tempo, pesquisadores questionam as possibilidades do uso da fotografia e do 

vídeo na disciplina antropológica. Considerando o videogame como uma linguagem 

audiovisual interativa, seria possível estender a potencialidade dos filmes etnográficos a 

linguagem dos games? David MacDougall (1998) sugere que a potencialidade do filme 



etnográfico estaria justamente na forma de engajar o espectador emocionalmente, de 

forma sensorial, ao invés de engajá-lo de forma intelectual como fazem os textos. Para 

MacDougall há uma série de temas na Antropologia nas quais as formas visuais (e aqui 

acrescentamos as formas sonoras, as formas performáticas e as formas interativas) 

estariam sendo mais indicadas para representar o conhecimento: a memória, as emoções, 

os sentidos, o tempo e a temporalidade, o uso dos espaços, a formação da personalidade, 

gênero, gestos e posturas, as interações sociais, a criação de ambientes emocionais (de 

medo, de sexualidade), a relação da solidão com a sociabilidade, a construção da pessoa, 

a definição de infância e de outros estágios da vida e a elaboração criativa da cultura. 

Estudos sobre os gêneros híbridos de documentário, como os documentários Machinima 

(filmes realizados com a mesma tecnologia utilizada para desenvolver games), também 

apontam caminhos interessantes nesse sentido. Como não é objetivo aqui estender a 

discussão, a qual merece um artigo específico dedicado ao tema, finalizamos a reflexão 

sobre o processo de desenvolvimento do jogo "Yube Baitana" apenas sugerindo que o 

videogame pode e deve ser levado a sério, uma vez que este seria bom “para se pensar”. 
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